A kurzusról
Ebben a kurzusban átéljük, amit az Emmauszi
tanítványok megtapasztaltak: Jézus mellénk
szegődik… És azt is átéljük, hogy csupán attól,
hogy Jézus szól hozzánk, és Isten Igéje
megszólít bennünket, megváltozik a szívünk:
feltüzesedik, élettel telik el és lángol.
A kurzus Isten Igéjének, a Szentírásnak az
erejéről, ránk gyakorolt hatásáról szól; segít,
hogy felfedezzük az Írások középpontját,
értelmét, hogy megszeressük, hogy hallgassuk,
hogy megéljük. Hogy felfedezzük az Ige, nem
egy könyv, hanem egy élő személy. Hogy
szeressük Őt, aki szól hozzánk és Szavával
életed ad nekünk.
Miből áll? Előadásokból, imából, énekekből és
sok-sok gyakorlatból, közös tapasztalatból,
hogy valósággá váljon benned, amiről szól a
kurzus.
A kurzus témáiból
 Az emmauszi út
 Az Ige hét képe
 Az Ige hét hatása
 Szövetségkötés az Igével
 Izrael zsinagógája
 Emmauszi Eucharisztia
„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt
hozzánk az úton, és feltárta előtünk az
Írásokat?” • Lk 24,3
Időpont, helyszín
2018. szeptember 28-30.
Esztergom, IV. Béla király u. 3.
Gyülekező, regisztráció kezdete pénteken 17
órakor. Befejezés vasárnap 16 órakor.
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Információk
A kurzus helyieknek bejárós. A kurzus reggel
(szombat-vasárnap) 7.30-kor kezdődik, és este
(péntek-szombat) kb. 21 óráig tart. Szállást
korlátozott számban, térítés ellenében tudunk
biztosítani. Akinek van szállás igénye, jelezze.
Hozzájárulás
7000 Ft, amit a kurzus kezdetekor a helyszínen,
a regisztrációnál kell fizetni.
Ez magában foglalja a péntek-szombati
vacsorát, a szombat-vasárnapi reggelit, ebédet
és a technikai költségeket.
Ha anyagi gondod van, kérjük jelezd, pénzhiány
miatt senki ne maradjon le a kurzusról!
Jelentkezés 2018. szeptember 18-ig
– Postán: Lestákné Győrffi Diána
2500 Esztergom, Széchenyi tér 26. I/11.
– E-mailben: lestaknegyorffi@gmail.com
– Interneten (regisztrálva) az iskola honlapján:
http://szentandras.ujevangelizacio.hu
Csak akkor jelentkezz, ha a kurzuson végig
jelen tudsz maradni!
További információ:
– Lestákné Győrffi Diána: +3620/823-23-84
– Lesták Zoltán: +3620/823-23-85
Hozz magaddal
– nyitott szívet
– teljes Szentírást,
– jegyzetfüzetet, tollat

Emmausz
kurzus a Bibliáról
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IV. Béla király u. 3.
2018. szeptember 28-30.

